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4....11.9
חוות דעת מומחה
אני הח"מ ,דב דוד ,מהנדס בניין בהשכלתי ובמשלח ידי ,רשיון מס' .90220
נתבקשתי ע"י ה"ה *********** (להלן "המזמין"),
לחוות דעתי המקצועית בנושא,ליקויי בניה אם קיימים בדירת המזמין אשר בכתובת:
********* קומה  4דירה (4להלן",הדירה").
אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית משפט ואני מצהיר בזה כי ידוע לי היטב
שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט ,דין חוות דעת זו
כשהיא חתומה על ידי כדין  -כעדות בבית משפט.
 ואלה פרטי השכלתי:
מוסמך למדעים בהנדסה בנאית מהטכניון ,חיפה.
1969
נכלל בפנקס המומחים והבוררים של לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.
1998
מגשר מוסמך.
2013
 ואלה פרטי נסיוני המקצועי:
ראש מדור תכנון מבנים בצה"ל.
1974
שחרור בדרגת רס"ן.
1977
 .411ועד  2007בעלים של משרד לתכנון אדריכלי והנדסי של מבנים.
 2007ועד בכלל ,יועץ לנושאי בנייה ,מנהל פרוייקטי בנייה ועורך ביקורות בדק בית.
במשך שנות עבודתי ,תכננתי בין השאר מגורים בבניה רוויה ,מגורים צמודי קרקע ,בנייני
תעשייה ומסחר בגדלים שונים (בהיקף של עשרות אלפי מ"ר לבניין) ,בנייה ציבורית כגון
בית דיור מוגן לאוכלוסייה בוגרת ,הכנת תוכניות בניין עיר והפשרת קרקעות לבנייה.
אני עוסק מידי יום בעניני בניה הכוללים:תכניות בניה ,פרטי בניין ,חוק המכר ומפרטיו,
התקנים הישראליים וחוק התכנון והבנייה.
במסגרת עבודתי רבת השנים ,רכשתי ניסיון עשיר בתחום הבנייה כמו גם בעריכת חוות דעת
רבות עבור בתי המשפט .
 מסמכים שהומצאו לעיוני ומהווים בסיס לחוות הדעת:
..תכניות המכר ,אשר צורפו לחוזה המכירה.
.1המפרט הטכני אשר צורף לחוזה המכר.
.3חוזה הקניה של הדירה.
 מסמכים כלליים המהווים בסיס לחוות הדעת:
 ..מאגר מחירים לענף הבניה-דקל ,דצמבר .11.1
 .1חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה,.491-על תיקוניו.
 .3חוק המכר(דירות) התשל"ג .413-על תיקוניו.
 .9תקנות התכנון והבנייה.
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 .1תקנות הג"א(פיקוד העורף) תש"ן..441-
 .9המפרט הכללי הבינמשרדי (המפרט הכחול).
 .1התקנים הישראליים.
 .8הוראות כיבוי אש.
 .4הוראות איכות הסביבה.
 ..1הוראות למתקני תברואה (הל"ת).
 ...תקנות החשמל
 מכשירי מדידה שעמדו לרשותי למדידות בביקורת לצורך הכנת חוות הדעת.
..מד טווח דיגיטלי . Prexiso
.1פלס דיגיטלי תוצרת .Geo fennel
.3מד זוית דיגיטלי תוצרת .Geo fennel
.9מכשיר למדידת אופק ואנך,באמצעות לייזר,תוצרת .Bosch gll-250
.1מכשיר למדידת עובי זכוכית.
.9מכשיר דיגיטלי למדידת לחות moisture meter MS-7003.
.1סרט מדידה.
 .8קליבר למדידה מדוייקת של קטרים פנימיים וחיצוניים.
 .4מצלמה דיגיטלית עם זום אופטי .1.X
 מועד הביקורת:
בתאריך-ערכתי ביקורת בנכס הנדון במסגרתה ערכתי מדידות וצילומים ,לתיעוד המצב בשטח.
חלק מהצילומים ,יצורפו בחו"ד להלן ,וחלקם נשמרים ברשותי ל בירור בעתיד.
נוכחים בביקורת :המזמין.
 תיאור נושא הבדיקה וחוות הדעת.
המזמין רכש דירת דופלקס בבניין חדש אשר בנייתו מסתיימת בימים אלו.
מטרת חוות דעתי זו הינה איתור ליקויי בניה אם קיימים,על מנת שניתן יהיה לתקנם בטרם האכלוס
של הדירה.תיקונים בטרם האכלוס הינם קלים יותר וזולים יותר הן למזמין והן ליזם.
ליקויי בניה אשר לא ניתנים לתיקון ,מפחיתים את ערך הדירה,
ויהיה צורך להעריכם על ידי שמאי מקרקעין.
חוות הדעת מתייחסת לליקויים אשר ניתן היה לאתר ביום הביקורת בלבד,בסיוע מכשירי
המדידה המפורטים לעיל ,ללא בדיקות הורסות.
 הערכת עלויות התיקונים.
ליד כל סעיף בחוות הדעת שלהלן ירשם בסוגריים מספר ,אשר מבטא את
עלות התיקון בש"ח לא כולל מע"מ.
בשיקולי הערכת העלויות נלקחים בחשבון גם המלצות "דקל",וגם מחירי שוק להם אני נחשף
בעבודתי השוטפת כמלווה ומפקח פרוייקטים.
המחיר הינו מחיר בו קבלן סביר יבצע את התיקון ,וכולל :חומרים,שכ"ע ורווח קבלני.
**********************************************************
להלן חוות דעתי:
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תכנית הדירה,מפלס תחתון:

פרק .1כללי בדירה.
....יש לבצע ווי תליה לגופי התאורה בתקרה 899(.ש"ח).
תקנות החשמל קובעות כי ליד כל גוף תאורה יותקן וו תליה המסוגל לשאת משקל  .1ק"ג.
להלן ציטוט מהתקנה:
תקנות החשמל מעגלים סופיים.
 28.קביעת מנורה וחיבורה
(א) מנורה המורכבת על קיר או על תקרה תיקבע באופן יציב ובחיזוק בר-קיימא.
(ב) מותר לתלות מנורה שמשקלה אינו עולה על  .ק"ג על פתיל זינה שחתך מוליכיו 1.11
ממ"ר לפחות.
(ג) ליד כל נקודת מאור בתקרה ייקבע וו-תליה המתאים לשאת משקל של  .1ק"ג לפחות.
(ד) החיבורים בין המוליכים של המנורה ומוליכי המעגל הסופי ייעשו באמצעות מהדקים
מיוחדים.
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להלן צילום המחשה לנאמר לעיל:

...1לוח החשמל .בלוח החשמל יש לסמן את המעגלים החשמליים(המאמת"ים)  499(.ש"ח).
בנוסף,בין המאמתים יש לכסות את המרווחים "חורים" אשר עלולים לגרום להתחשמלות .
יש לכסות את המרווחים ב פקקים מחומר פלסטי.
תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים באמצעות חשמלאי מוסמך.
להלן ציטוט מתקנות החשמל:
תקנות החשמל"-התקנת לוחות עד מתח  .111וולט-
פרק ד' סעיף ,14ציטוט:
"מבטחים,מפסקים וציוד המשמש למדידה,בקרה והתרעה,יסומנו בהתאם לייעודם".
הסימון חייב להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך כנקבע בפרק ב' סעיף  2לתקנות החשמל
"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד  .111וולט".
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...3בחדרי רחצה ובשטחים מחוץ לדירה,כמו מרפסות וחזיתות הבית,יש לבצע גופי תאורה מוגני
מים,כולל כדורי תאורה אטומי מים 899(.ש"ח לכל הדירה).
בצילום ההמחשה שלהלן חסר כדור התאורה המוגן מים(ארמטורה).

 ...9יש לבצע סטופרים לדלתות הדירה ולחלון הממ"ד 599(.ש"ח לכל הדירה).
העדר סטופרים יגרום לטריקת הדלתות ברוח,דבר שיגרום לפגיעה בדלת עצמה ובקירות.
בנוסף,הדלת הנפתחת על הקיר,ללא מעצור,גורמת לפגיעת ידית הדלת בקיר וגורמת לפגיעה בטיח.
פסקי דין קובעים כי סטופרים הינם נדרשים על פי מבחן ביצוע תקין של הדירה.
ת.א .בימ"ש השלום בקריות ,תיק לובל מאיר נ' אברהם יצחק בע"מ,קבע:
"התקנת סטופר נכללת בגדר המונח איכות בנייה סבירה וכי חלה על הנתבעת (הקבלן)להתקין
אותו אף שהדבר לא צויין מפורשות במפרט"
...1יש לבצע שטיפה וניקוי כל צנרת השפכים ביחידות השירות,מטבח חדרי רחצה.
(עלות השטיפה  1,199ש"ח ).המחיר הינו בהנחה שאין סתימות ויציקות בטון וכדומה במערכת.
המערכת מכילה כיום לכלוך רב,דבר שיגרום לסתימות במערכת.
...9בניגוד להתחיבות המוכר במפרט,לא איתרתי הכנות תקשורת RJ45.
בכל החדרים בדירה .המחיר  311ש"ח לנקודה 1,.11(.ש"ח).
***********************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  0,699 -.1ש"ח.
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פרק .2איזור כניסה,סלון ,מטבח.
.1..פעמון הדלת לא עובד 111(.ש"ח).
.1.1ליד הכניסה,אריח ריצוף  91/91פגום.יש להחליפו 111(.ש"ח).
.1.3בדלת הכניסה גימור לקוי בבינוי,טיח וצבע כלפי המשקוף 311(.ש"ח).
.1.9במטבח,הכיריים החשמליים אינם מותקנים באופן מתואם,במשטח העבודה.
יש לבצע התאמה לכיריים ולהתקינם כראוי .,111(.ש"ח).

.1.1במטבח ,בוצע מעצור מים לא תקני במשטח העבודה.
תקן ישראלי  .9991.1קובע ביצוע חריץ .בגודל  1מ"מ לפחות ,
במשטח התחתון כמעצור מים 111(.ש"ח).
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מצ"ב ציטוט התקן:

.1.9במטבח,המגירות מתנגשות בדלתות הארונות בזמן פתיחה.
יש לבצע תיקון כללי בתפקוד וםרזול הארון 1,111(.ש"ח).
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 .1.1החלון הגדול בסלון לא ננעל 111(.ש"ח).
בצד ימין הסגר לא מכוון,בצד שמאל אין סגר כלל.
******************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  4,799 -.2ש"ח.
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פרק .0מרפסת סלון
.3..בוצעו ברגי עיגון של אריחי האבן לקיר בצורה מכוערת,ומגושמת.
איבחנתי בסימנים המעידים על ביצוע ברגי עיגון של אריחי האבן לרקע עליו מחופים האריחים.
הביצוע הינו על פי דרישות תקן .1318.9
רמת הביצוע הינה ירודה,והותירה צלקות באבן וכיעור מראה פני האבן.
מצ"ב צילומי תיעוד של הביצוע :

מצ"ב דוגמא לביצוע הקיבוע בצורה מקצועית,כפי שצריך לבצע:
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יש לבצע תיקונים בכל אבני החיפוי שקובעו בצורה רשלנית 1,111(.ש"ח).
.3.1בדלת היציאה מהמרפסת,ישנה סטייה אפקית של  ..1ס"מ על פני  .11ס"מ רוחב הדלת.
ירידת ערך לפי הערכת שמאי מקרקעין.

.3.3עמוד מצופה שיש במרפסת,סוטה אנכית  ..1ס"מ.
בחלק התחתון העמוד צר,בתלקו העליון רחב.
יש לפרק את חיפוי האבן ולבצעו מחדש ללא סטיות 1,111(.ש"ח).

 39.1ס"מ ס"מ

 39.1ס"מ
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**************************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  4,999 -.0ש"ח.
פרק.4.שירותי אורחים.
.9..רוחב הדלת  91ס"מ.
לפי תקנות התכנון והבניה חייבת דלת אחת לפחות להיות ברוחב  11ס"מ.
יש להחליפה לדלת מתאימה 1,811(.ש"ח).עם החלפת הדלת יש לבצעה במרחק  1ס"מ מהקיר
לאפשר הלבשה סביב ,בניגוד לליקוי הקיים היום.
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.9.1ארון הכיור בוצע ללא מעצור מים 311(.ש"ח).
.9.3מושב אסלה חסר 311(.ש"ח).
.9.9בין משקוף הדלת והריצוף חסרה רובה 111(.ש"ח).
.9.1חלון קיפ נפתח  41מעלות ומסכן את המשתמשים בשירותים.
יש להחליף את הפרזול,להגבלת פתיחה  91מעלות 111(.ש"ח).

.9.9סימני רטיבות קשים בתקרת החדר.במדידה במד רטיבות בתקבלו תוצאות
של רטיבות מוחלטת 41%-----.עד  .11%רטיבות.
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סיב ת הרטיבות נעוצה כפי הנראה בחוסר איטום בריצפת חדר רחצה קומה א,אשר מעל
השירותים .יש להרים את הריצוף בקומה א' בחדר הרחצה,לבצע איטום כחוק ולרצף מחדש.
(עלות התיקון 9,111-ש"ח).
************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  8,199 -.4ש"ח.
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פרק  .5הממ"ד.
.1..הדלת איננה ננעלת 111(.ש"ח).
.1.1דלת העץ נפתחת אל תוך הממ"ד על מפסק תאורה מאחריה.
יש להעתיק את המפסק 111(.ש"ח).
.1.3סימני דבק על השמשה 111(.ש"ח).
.1.9מסגרת החלון לא מטוייחת ולא צבועה היטב 311(.ש"ח).

.1.1סגר התריס שבור .11(.ש"ח).
.1.9קופסת  TVללא מכסה .11(.ש"ח).
.1.1אריח סדוק להחלפה 111(.ש"ח).
.1.8בדלת הממ"ד יש לשפר את הצביעה כלפי המשקוף 311(.ש"ח).
****************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  2,299 -.5ש"ח.
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פרק .6גרם המדרגות.
.9..גימורי הטיח והצבע כלפי המדרגות,והמעקה ,ירודים ,לא מדוייקים וסדוקים.
צילומי המחשה:
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יש לבצע גירוד הטיח בכל השטחים המטוייחים,ולבצע טיח חדש מדוייק בהתאם לרמה הגבוהה
של המדרגות,כאלמנט מרכזי בעיצוב הדירה 1,111(.ש"ח).
.9.1מידות המדרגה הינו:שלח  19,1ס"מ רום .1.1-ס"מ.
התכנון והבניה קובעות:ציטוט:

צילום של הביצוע בפועל:
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די בליקוי זה כדי לתבוע את פירוק כל גרם
המדרגות וביצועו מחדש כחוק .בנוסף,
עובי המדרך(שלח) הינו  11מ"מ.
תקן  ..119.1קובע עובי מינימלי  18מ"מ.

יש לכן לבצע את כל גרם המדרגות מחדש כחוק.
(עלות התיקון  .1,111ש"ח).
 .9.3לא בוצע מעקה או מאחז יד במעלה המדרגות ,בניגוד
להוראות תקנות התכנון והבנייה.
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יש לבצע מעקה לפחות בצד אחד של גרם המדרגות.
עלות התיקון( 1,111ש"ח).
********************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  16,799 -.6ש"ח.
תכנית קומה א'.

פרק  .7חדר רחצה קומה א'.
.1..נזילה וחוסר איטום ריצפת החדר.
ראה פירוט בסעיף  .9.9לעיל.
.1.1מפתן בדלת עם פס אלומיניום בולט 111(.ש"ח).
.1.3מיקום האסלה גורם להתנגשות עם הדלת הנפתחת אל תוך חדר הרחצה.
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יש להעתיק את האסלה פנימה כ .1ס"מ .,911(.ש"ח).

.1.9חיבור צינור
המים של האסלה
רוזטה
ללא
תקנית111(.
ש"ח).
.1.1הטיח בתקרה גלי.יש לגרדו ולבצע כחוק 111(.ש"ח).
.1.9בתחתית המשקוף של הדלת יש סימני רטיבות כתוצאה מחוסר אטימה בין המקלחון והאמבט.
(התיקון 911ש"ח).
******************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  0,199 -.7ש"ח.
פרק .8פרוזדור קומה א'.
.8..רובה לא אחידה 911(.ש"ח).
.8.1לוח חשמל קומתי.
יש לסמן את המעגלים החשמליים(המאמת"ים)  499(.ש"ח).
בנוסף,בין המאמתים יש לכסות את המרווחים "חורים" אשר עלולים לגרום להתחשמלות .
יש לכסות את המרווחים ב פקקים מחומר פלסטי.
תקנות החשמל מחייבות סימון המעגלים החשמליים באמצעות חשמלאי מוסמך.
להלן ציטוט מתקנות החשמל:
תקנות החשמל"-התקנת לוחות עד מתח  .111וולט-
פרק ד' סעיף ,14ציטוט:
"מבטחים,מפסקים וציוד המשמש למדידה,בקרה והתרעה,יסומנו בהתאם לייעודם".
הסימון חייב להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך כנקבע בפרק ב' סעיף  2לתקנות החשמל
"מעגלים סופיים הניזונים ממתח עד  .111וולט".
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.8.3דלת ארון תקשורת מתפרק 111(.ש"ח).
.8.9ההכנות שבוצעו למזגן מרכזי,בוצעו עם קולטן מים גבוה מדי11(.ס"מ מהתקרה).
יש להנמיכו ב  .1ס"מ 911(.ש""ח)
**********************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  1,099 -.8ש"ח.
פרק .0חדר כביסה.
.4..השקעים החשמליים לא מוגני מים.יש להחליפם לשקעים מוגנים 111(.ש"ח.).

.4.1בוצע ברז מים קרים בלבד.תקנות התכנון והבנייה מחייבות ביצוע .
ברז מים חמים וקרים .,911(.ש"ח).
.4.3אין חבלי כביסה .,111(.ש"ח).
.4.9צינור הנקז של מכונת הכביסה רופף 311(.ש"ח).
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*******************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  0,299 -.0ש"ח.
פרק .19חדר שינה הורים.
..1..גימור סביב הדלת לכיוון החדר,לא תקין 311(.ש"ח).
..1.1חדר ארונות בוצע ללא איוורור.יש להתקין תריס איוורור בדלת 111(.ש"ח).
..1.3סגר הדלת לא תקין 111(.ש"ח).
..1.9גוף התאורה מורכב עם מרווחים בבסיס המנורה.התקנה חוזרת( 911ש"ח).

היציאה
..1.1דלת
איננה
למרפסת
נאלץ
אטומה.המזמין
לאטום עם מגבות
למניעת
כניסת רוח ורטיבות.יש לבצע אטימה של הדלת 411(.ש"ח).
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..1.9באיזור הדלת ,בצד המרפסת,השיפועים הינם .1..%
תקן  ..111.3קובע שיפוע מינימלי של ..%
ציטוט:

יש לפרק את הריצוף,ולבצע
תיקניים1,111(.
שיפועים
ש"ח).
..1.9שירותי הורים.
א.האסלה מותקנת  ..ס"מ מהקיר.לפי תקנות הל"ת סעיף  .3.3.9המרחק מהקיר הינו  11ס"מ.
יש להעתיק את האסלה .,911(.ש"ח).
ב.המרחב בין הקבועות הינו  11ס"מ בחזית הכיור,ו  11ס"מ בחזית האסלה.
לפי הוראות הל"ת סעיף  .3.3..המשטח הדרוש לפני הכיור הינו  11ס"מ,וכנ"ל לפני האסלה.
הביצוע של חדר הרחצה איננו תקני.
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יש לחשב ירידת ערך על ידי שמאי מקרקעין.

..1.1חוטי חשמל גלויים מעל הדלת 111(.ש"ח).
..1.8במקלחון שני אריחים פגומים להחלפה 911(.ש"ח).
..1.4דלת המקלחון לא יציבה.יש לחזקה ( 911ש"ח).
..1..1חלון הקיפ נפתח  41מעלות ופוגע במשתמש.
יש להחליף את הצירים לפתיחה מירבית של  91מעלות 111(.ש"ח).
******************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  7,299 -.19ש"ח.
פרק  .11החדרים.
.....בחדר הצמוד לחדר שינה,החלונות לא נסגרים 911(.ש"ח).
 ....1בחדר הצמוד לחדר שינה ,סימני לכלוך ושריטות על הקיר בשקע הארון.
יש לצבוע 311(.ש"ח).
 ....3בחדר הצמוד לחדר שינה ,גוף התאורה מורכב עם מרווחים בבסיס המנורה.
התקנה חוזרת( 911ש"ח).
....9בחדר הצמוד לחדר אמבטיה,החלון לא נסגר 911(.ש"ח).
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 ....1בחדר הצמוד לחדר אמבטיה שקע חשמלי ללא מכסה 111(.ש"ח).
****************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  1,799 -.11ש"ח.
פרק  .12הגג.
הגג אמנם שייך לרכוש המשותף,אולם הגג קיים מעל הדירה וחדירת מים מהגג חודרת לדירת
המזמין ובעלי הדירה הם היחידים הסובלים מליקוי זה.
על כן יש לראות בליקוי זה משום ליקוי אישי של המזמין ולא של הרכוש המשותף.
..1..הגג מרוצף ללא רובה וללא פאנלים 1,111(..ש"ח).

..1.1דלתות יציאה לגג נפתחות לכיוון חדר המדרגות.
כיוון המילוט הינו מחדר המדרגות אל הגג.
לפי תקנות התכנון והבניה ,דלתות צריכות להפתח לכיוון המילוט.
יש להפוך את כיווני הפתיחה .,311(.ש"ח).
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..1.3ביציאה לגג חסר סף מוגבה כדרישת תקן  911(..111.3ש"ח).

..1.9מי ניקוז של השטחים המשותפים מגיעים לנקז הפרטי של המזמין.
נוגד את תקן ..111
יש לבצע סגירת המעבר,ולפתור את הניקוז של השטחים המשותפים בדרך אחרת 1,111(.ש"ח).
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..1.1חיפוי הקופינג בוצע ללא קיבוע בברגים 1,111(.ש"ח).

תקן ישראלי  .1318.9קובע:

****************************************************************
סה"כ עלות תיקון ליקויים בפרק  0,199 -.12ש"ח.
פרק .10נושאים אשר על המוכר לספק יחד עם המפתח
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שמות הספקים של הכלים הסניטריים,אביזרי האינסטלציה והריצוף.
לכל המוצרים והנושאים שלהלן,הקבלן ימסור גם את שם היצרן ו/או הספק,
ואת מספרי הטלפון ליצירת קשר לצורך קבלת שירות,כמו כן:
 ..חוברת הוראות שימוש ותחזוקה לחמרים השונים והמתקנים השונים המותקנים בדירה.
יש לוודא כי הנאמר בחוברת הינו פרטני לדירה הנדונה ולא אמירות כלליות ללא שיוך ספציפי.
 .1טופס  .9רצוי טופס = 1תעודת גמר ,אם הקבלן הצליח להגשים.
 .3יש לבצע עם חשמלאי הבנין בדיקת תקינות חיבורי הקיר החשמליים.החשמלאי יבדוק בנוכחות
המזמין ,באמצעות טסטר חשמלי את כל חיבורי הקיר החשמליים לוודא שיש בהם זרם חשמלי.
 .9אחריות לדלת הכניסה.
 .1אחריות למתקן החימום מים חמים.
 .9אחריות לדלתות פנים ,במידה והייצור על ידי יצרן מוביל(כמו פנדור ,למשל).
 .1אחריות לאלומיניום בדירה ,לרבות חלון ממ"ד.
 .8אישור תקינות זכוכית (זיגוג) ב"איזורי סכנה" כהגדרת תקן :.144
זיגוג אלמנטי אלומיניום בתחום הגובה שבין הריצפה וגובה  .11ס"מ(.ויטרינה למשל).
 .4אחריות למתקן מערכת הסינון בממ"ד.
 ..1הוראות ואחריות האינטרקום לדירה.
 ...אריחים רזרביים של ריצוף וחיפויי קירות.מקובל לקבל כמות  3%-1%משטחי החיפוי.
תקן ישראלי  .111חלק  3קובע:

 ..9חובה על הקבלן לספק אנטנת טלביזיה לשידורי חינם של רשות השידור.
להלן ציטוט החוק והתקנה:
לפי תקנה  20.01בחלק י' סימן ב' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות),
תש"ל ,2790-קיימת חובה על הקבלן להתקין תשתית ,וזו לשון התקנה :
10.02.בבנין מגורים יותקנו כל אלה:
) (1תשתית למיתקן אנטנות הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א )תשתית לתורן ולעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת;
(ב )מוביל לקווי זינה מהתשתית המתוארת בפסקת משנה (א) ,דרך פיר תקשורת עד ארונות
תקשורת קומתיים;
(ג )מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת של כל יחידת דיור (להלן  -ארון
תקשורת דירתי;)
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(ד )מוביל לקו זינה מארון תקשורת דירתי עד בית שקע אחד לפחות ביחידת הדיור; בית השקע
יכול שיהא בודד או כפול ,בהתאם לפסקה (); 6
)(2תשתית למיתקן לקליטה לוויינית הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א )תשתית לעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת;
(ב )מוביל לקווי זינה ממשטח אנטנת צלחת דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ג )מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי;
)(3בבנין מגורים עם גג משופע תוכן תשתית להתקנת אנטנת צלחת שתשתלב ארכיטקטונית עם
המבנה ,להנחת דעתו של מהנדס הועדה;
)(4תשתית למיתקן לקליטת שידורי כבלים הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א )מוביל לקווי זינה מגבול הנכס שיאפשר חיבור לתחנת שידור ,דרך פיר תקשורת עד ארונות
תקשורת קומתיים;
(ב )מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי של כל יחידת דיור;
)(5ארון תקשורת דירתי יותקן במבואה הקומתית או בתוך יחידת הדיור;
)(6מארון תקשורת דירתי יותקנו מובילים לקווי זינה עד בתי שקע ביחידת הדיור; בכל יחידת דיור
יותקנו שני בתי שקע לפחות ,בודדים וצמודים אחד לשני או בית שקע כפול אחד לפחות; אחד מבתי
השקע הבודדים יהיה בעבור מיתקן לאנטנות והשני משותף למיתקן לקליטה לוויינית ולמיתקן לשידורי
כבלים; לכל בית שקע בודד יותקן מוביל אחד לקווי הזינה ולבית השקע הכפול יותקנו שני מובילים,
אחד לכל שקע.
בהמשך ,בתקנה  20.01בסימן ג' לתקנות התכנון והבנייה נקבעה החובה להתקין אנטנה,
וכדלקמן :
( 10.03.א )בבנין מגורים יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה.
( ב )על אף האמור בפרט משנה (א) ,רשאית ועדה מקומית לפטור מחובת התקנת מיתקן
לאנטנות אם קיים הסדר המבטיח שבכל דירה ניתן יהיה לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.
במילים אחרות ,יש לוודא שהקבלן מתחייב לספק ולהתקין אנטנה בפועל וזאת בנוסף לחובתו
להתקין תשתית לאנטנה.

****************************************************************
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פרק  .14סיכום.המחירים להלן הינם בש"ח לא כולל מע"מ.
3,911--------------------- ---------..
9,111------------------------------ .1
9,111------------------------------ .3
8,.11------------------------------ .9
1,111------------------------------ .1
.9,111------------------------------ .9
3,.11------------------------------ .1
.,411------------------------------ .8
3,111------------------------------ .4
1,111---------------------------- ..1
.,111---------------------------- ...
4,.11---------------------------- ..1
סה"כ 91,111--------------------------
מע"מ ..,141------------------- .8%
פיקוח הנדסי 8,191-------------------
סה"כ כללי  85,559--------------------ש"ח.
*****************************************************

הנני מצהיר שחוות דעתי זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט .אני מצהיר
בזה כי אין לי עניין אישי בנכס ,חוות דעתי זו נערכה על בסיס מקצועי בלבד וכי ידוע לי
היטב שלעניין החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה ,דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על
ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
על החתום
מהנדס דוד דב
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